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Диссертация құрылымы 

 
ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР   

ҚЫСҚАРТУЛАР МЕН БЕЛГІЛЕУЛЕРДІҢ ТІЗБЕСІ   

КІРІСПЕ   

1 ОРТАЛЫҚ АЗИЯДА КЕҢЕС ӨКІМЕТІН ОРНАУЫ ЖӘНЕ 

КӨТЕРІЛІСШІЛЕР ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ  

 

1.1 ХХ ғасырдың басындағы Орталық Азия  

1.2 Орталық Азия большевиктерінің билігін растау, 

көтерісшілердің алғашқы қозғалыс орталықтарының құрылуы  

 

1.3 Көтерісшілер (басмашылар) қозғалысы: маңызды 

сипаттамалары, әлеуметтік базасы, идеологиялық негізі 

 

1- бөлім бойынша қорытынды  

2 1918-1931 жж. ҚЫЗЫЛ АРМИЯ МЕН КӨТЕРІЛІСШІЛЕР 

АРАСЫНДАҒЫ ЖАУЫНГЕРЛІК ІС-ҚИМЫЛДАР  

 

2.1 Ферғана майданындағы жауынгерлік іс-қимылдар   

2. Хорезмдегі  және Бұхар-Самарқанд аймағындағы 

көтерілісшілер қозғалысы мен ұрыс қимылдары 

 

2.3 1929-1931 жж. көтерілісшілер қозғалысының жандануы 

(белсендірілуі) 

 

2- бөлім бойынша қорытынды  

3 ҚЫЗЫЛ АРМИЯНЫҢ ТҰРАҚТЫ ҚҰРАМАЛАРЫ МЕН 

БӨЛІМДЕРІ ЖӘНЕ КӨТЕРІЛІСШІЛЕР ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ 

АРАСЫНДАҒЫ ҰРЫС ҚИМЫЛДАРЫН ЖҮРГІУ ТӘЖІРИБЕСІ 

 

3.1 Көтерілісшілердің тұрақты құрамалары іс-әрекеттерінің 

тактикасы 

 

3.2 Қызыл армияның бөлімдері мен бөлімшелерінің  

көтерісшілер (басмашылар) қозғалысына қарсы  ұрыс қимылдарын 

жүргіу  тәжірибесі  

 

3- бөлім бойынша қорытынды  

ҚОРЫТЫНДЫ   

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ   

А ҚОСЫМШАСЫ ХХ ғасырдың басындағы Орталық Азия  

картасы  

 

Б ҚОСЫМШАСЫ Көтерісшілер (басмашылар) қозғалысының 

негізгі оқиғалар мен ұрыс қимылдарының хронологиясы  

 

В ҚОСЫМШАСЫ 1918-1927 жж. көтерісшілер (басмашылар) 

қозғалысын кезеңге бөлу 

 

Г ҚОСЫМШАСЫ 1918-1928 жж. Орталық Азиядағы  

көтерісшілер (басмашылар) қозғалысы туралы деректер  

 

Д ҚОСЫМШАСЫ 1929-1931 жж. Орталық Азиядағы  

көтерісшілер (басмашылар) қозғалысы туралы деректер  

 

Е ҚОСЫМШАСЫ - Ферғана жазығында (1919 жылдың 

күзіндегі) көтерілісшілердің тұрақты құрамаларын ұйымдастыру 
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Өзектілігі. Қазақстан Республикасы мен бүкіл Орталық Азия 

мемлекеттерінің маңызды және тарихтағы бетбұрыс кезеңдерінің 
бірі ХХ ғасырдың басы болып табылады, 1917 жылғы 

революциялық оқиғалар кезеңі, кеңес өкіметінің қалыптасуы мен 

көтерілісшілер қозғалысы. Сол жылдардағы оқиғалар ондаған 
жылдар алға аймақтың саяси жағдайын айқындады. Қазақстан 

бүкіл Орталық Азия мемлекеттері сияқты алып тоталитарлық 

мемлекеттің қыспағында болып, азаматтық соғысты, еріктерінсіз 
ұжымдастыруды, аштықты, қуғын-сүргінді, Екінші дүниежүзілік 

соғысты бастан кешті.  Қазақстан Республикасының Президенті 

Қ.Тоқаев атап айтқандай: «Тоталитарлық кезеңде біз өз дәстүріміді, 
тіліміз бен дінімізді жоғалтып ала жаздадық. Тәуелсіздігіміздің 

арқасында өз құндылықтарымыды жаңғыртып, нығайта алдық. 
Дегенмен де, Тәуелсідіктің құндылықтары өскелең ұрпақтың есінде 

мәңгі қалу үшін оған қалай қол жеткізгенімізді білуі тиіс. Біз 

еркіндікті  ата-бабаларымыздың ерлік күресінің арқасында қол 
жеткіздік. Олардың үлесіне көптеген  қиындықтар мен сынақтар 

түсті. Осындай тарихи кезеңдер халықтың есінде сақталуы 

маңыды».   
Большевиктердің билікке келуінен бастап 1917 жылғы Октябрь 

төңкерісінің нәтижесінде көтерісшілер қозғалысынның жаңа 

большевиктік режиміне қарсы күрес бұрынғы Ресей 
империясының,  революциядан кейін Кеңестік Федеративтік 

Социалистік Республикасы (РСФСР), ал 1922 жылғы желтоқсан 

айынан бастап Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы атанған 
барлық аумағына таралды. Жаппай халықтық көтеріліс «орта 

азиялық аумағын» ғана басып алған жоқ, ол Кеңестік Ресейдің 

барлық аймағын қамтыды. 
ХХІ ғасырдың оқиғалары жаһандық және мемлекеттердің 

өңірлік әскери қарсыластық пен саяси күштердің қауіп-

қатерлерінен арылтпады. Әр түрлі геосаяси күштердің қарсы тұруы 
жалғасын тауып, олардың қарсы тұратын әлемдегі «отты 

нысандары»  - Сирия, Ливия, Ирак, Украина, Кавказ өңіріндегі 

тұрақты армиялар мен тұрақты құрамаларға қарсы қарулы күресті 
түбегейлі ғылыми зерттеудің маңызды факторы болып табылады 

және  болашақ теориялық әзірлемелерге бірқатар маңызды 

ережелерді экстрополяциялауға мүмкіндік береді.  
Қазіргі қарулы қақтығыстардың негізгі қатысушыларының 

тәжірибесі бойынша, әдетте, бір жағынан тұрақты әскерлердің 
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бөлімдері мен әскери құрылымдары болып табылса, ал екінші 

жағынан, тұрақты қарулы құрылымдар: «бүлікшілер, партиандар, 
әскери қыметшілер, көтерілісшілер» өз кезегінде, қарулы күрестің 

түріне, әдіс-тәсілдеріне елеулі әсер етеді. 

Осыған байланысты, әскери ғылымды тұтастай алғанда, ХХ 
ғасырдың  20-30-шы жылдарындағы посткеңестік кеңістігінде 

тұрақты және тұрақсыз құрылымдар арасындағы ұрыс 

қимылдарының тарихи тәжірибесін зерттеу қажеттілігі туындады. 
Зерттеу тақырыбының өзектілігі дәл осыған негізделген.  

Қазақстан Республикасының отандық тарихы мен басқа да 

орталық-  азиялық республикаларының тарихында осындай 
соғыстың үлгісі «басмашылық қозғалыстар» болып табылады. 

Шындығында Ресейдің әскери отаршылдық үстемдігін қабылдауға 
қарсы Орталық Азия халықтарының ұлт-азаттық күрестің жалғасы 

бола отырып, кеңес өкіметі жылдарында  Кеңес үкіметі кезінде ол 

элементтердің «кеңес өкіметіне қарсы контрреволюциялық ұлттық 
қозғалысы, феодалдық-байлар элементтеріне, буржуазияның, 

мұсылман дінбасылары және кулактар» ретінде қайта таңбаланды. 

1932-1933 жылдардағы жаппай ашаршылықтан шекаралас елдер 
мен аймақтарға қашқан қазақ көшпенділерін де «Басмашылар» деп 

атаған. Яғни, осы тақырыптағы алғашқы жүргізілген ғылыми 

зерттеулердің барлығы дерлік саясатта  идеологиялық 
күйелістермен көмкерілген болатын, бұл Орталық Азия жергілікті 

халықтарының шет биліктің орнауына қарсы жаппай террор деп 

ақтаған еді.  
Бүгінгі таңда  қазақстандық әскери-тарихи ғылымында 

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің заманауи әскери 

өнерін дамытуға арналған осындай ғылыми зерттеулердің болмауы 
Қазақстан және іргелес елдер аумағындағы тұрақты құрылымдар 

мен қарулы күштердің бөлімдері мен бөлімшелері арасындағы ұрыс 

қимылдарын жүргізудегі тарихи тәжірибесін зерттеу арасында   
айқын қарама-қайшылық қалыптасты. 

Сондықтан, басты ғылыми мәселе жаңа құжаттар мен 

дереккөздерге сүйене отырып, сол кезеңдегі оқиғаларға объективті 
тарихи баға беру және көтерілісшілер құрылымдары мен Қызыл 

Армия арасындағы соғыс қимылдарына  талдау жасау, осындай 

ерекше түрдегі әскерлерді қолдануда арнайы қимылдардың бір 
бөлігі болып табылатын көтерілісшілер, партизандар және  
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контркөтерілісшілер (контрпартизандар) сияқты нақты нысандарды 

зерттеуге мүмкіндік береді.  
Осылайша, аталған кешенді және жан-жақты әскери-тарихи 

зерттеу қосарланған тапсырманы орындайды. Біріншіден, 

«басмаштар»  көтерілісшілер қозғалысының теориялық рөлі мен 
орнын қайта ой елегінен өткізу, екіншіден 1918-1931 жж. кезеңінде 

сол өңірдегі ұрыс қимылдарын талдау мен зерттеу қазақ халқының  

әскери өнері мен  жауынгерлік тарихын байытуға көмектеседі.  
Мәселелердің зерттелу дәрежесі. «басмаштар» көтерілісі 

қозғалысының пайда болу тарихы, оның дамуы, көтерілісшілер мен 

Қызыл армия бөлімдерінің ұрыс қимылдарын зерттеуге  бірқатар 
зерттеушілер өз еңбектерін арнады, соның ішінде әскери 

тарихшылар, сондай-ақ сол кезеңдегі тарихи оқиғалар мен  ұрыс 
қимылдарын қатысқан әскерилер мен саяси қайраткерлер.  

Орталық Азияның кеңес өкіметімен қарулы күрес тақырыбы 

шетел авторларының айтарлықтай қызығушылығын тудырды. Бұл 
ретте, осы «сұрапыл соғыс» жылдары идеологиялық күрестің 

кеңінен өріс алуына ықпал еткен білім саласының бірі болды.  

Біздің ойымызша, көтерілісшілер (басмашылар) қозғалысының 
тарихи жабасын келесідей бөліп қарастыруға болады: кеңестік, 

шетелдік, қазіргі заманғы ресейлік және орталық азия елдерінің 

заманауи тарихи жабалары. 
Қабылданған қысқаша тарихнамалық шолу деңгейін зерттеу 

нәтижесінде зерттеу тақырыбына бірнеше жалпы қорытындылар 

жасауға болады. 
Кеңестік тарихнама көтерілісшілер (басмашылар) 

қозғалысының мәселелерін тереңінен зерттелгеніне қарамастан 

негізінен идеологияның (насихаттаудың) жоғары дәрежесі болды, 
мұнда басты постулаты еңбекшілердің кең қолдауын таппаған 

феодалдық-байлардан тұратын жоғарғы тап  антикеңестік, халыққа 

қарсы, қарақшылық әрекеті ретінде басмашыларды бағалау болып 
табылды.   

 Кеңестік тарихшылар басмашылық қозғалыстарды зерттеп 

қана қоймай, кеңес өкіметінің олармен күресінің тарихын ерттеді.  
Тұтастай алғанда Түркістан саяси эмиграцияның ықпалындағы  

Батыс тарихнамасы басмашыларға құжаттамалық базасы әлсіз ұлт-

азаттық қоғалыс ретінде дұрыс сипаттама берді. 
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 Қазіргі заманғы ресейлік тарихнама басмашылар тақырыбын 

жеткілікті түрде қарастырған, дегенмен де централистік және 
новоимпериялық тенденциялардың бүлінуі орын алған. 

Орталық азия елдерінің тарихнамасына осы мемлекеттердің 

жаңа идеологиясы күшті әсер етеді, яғни мәселелердің 
саясиландырылуы жоғары екенін атап өтуіп, көптеген оқиғалар мен 

құбылыстардың дұрыс бағаланбауы қиындатады. 

Тұтастай алғанда, Орталық Азиядағы көтерілісшілер 
(басмашылар) қозғалысының тарихы, соның ішінде Қазақстан 

аумағы ғылыми мәселе ретінде жеткілікті көлемде зерттелмеген. 

Орталық Азияның түгелдей кең аумағына  көтерілісшілердің 
күрделі феноменіне жан-жақты түсініктеме берілуі талап етіледі.  

Осы аймақтың әр түрлі, күрделі физикалық-географиялық 
жағдайларында ұрыс қимылдарын жүргізу тактикасының 

зерттелуіне, даму барысына, оның  алуан түрлі туындаған 

объективті көзқарас қажет. Оның үстіне 1918-1931 жылдардағы 
көтерілісшілер (басмашылар) қозғалысының жоғарыда аталған 

барлық тарихнамасында ұрыс қимылдарының қарастырылуы мен 

талдануы іс жүзінде болмаған. 
Зерттеудің мақсаты – көтерілісшілер «басмашылар» 

құрылымдары  мен Қызыл армия арасындағы ұрыс қимылдарының 

тарихи тәжірибелерін ары қарай тұрақсыз көтерілісшілер 
құрылымдарына қарсы ҚР ҚК жауынгерлік қолдану даярлығында 

жалпылау.  

Зерттеу тапсырмалары: 

- Орталық Азиядағы  көтерілісшілер (басмашылар) 

қозғалысының әлеуметтік-идеологиялық базасының  пайда болу 

себептері мен алғышарттарын, мағынасын анықтау;  
- тұрақсыз көтерілісшілер құрылымдары мен Қызыл армия 

арасындағы ұрыс қимылдарының барысын қорыту және талдау; 

- қарулы қақтығыстағы тараптардың партизандық және 
контрпартизандық қимылдар тактикасының ерекшеліктерін 

зерттеу. 

Зерттеу нысаны – 1918-1931 жылдардағы Орталық Азиядағы 
көтерілісшілер (басмашылар) қозғалысы 

Зерттеу пәні – көтерілісшілер «басмашылар мен Қызыл 

армияның бөлімдері мен бөлімшелері арасындағы ұрыс 
қимылдарының тарихы  
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Зерттеу әдістері. зерттеу әдістері ретінде әскери-тарихи 

ғылымдарының  маңызды принциптері негізге алынды: ғылыми 
объективтілігі, тарихнама.  және кешенді тәсіл. 

Талдау, синтез, жалпылау, сыни сияқты зерттеудің жалпы 

ғылыми әдістерінің көмегімен бастапқы және тарихнама 
материалдары зерттелді, дереккөдер жүйеленді, олардыңғылыми 

маңыдылығы нақтыланды, бұрынғы пайдланылмаған материалдар 

анықталды. 
 Ғылыми зерттеулер тарих ғылымдарының арнайы әдістерін 

қолдануға ықпал етті. Тарихи-генетикалық әдісті пайдалана 

отырып, тарихи оқиғалар хронологиялық ретпен тізіліп, белгілі бір 
себептік байланыстар мен оқиғалардың эволюциясы анықталып, 

көтерілісшілер қозғалысының реттілігі мен даму кееңдері 
белгіленді.  

Тарихи-салыстырмалы әдіс Орталық Азияда және басқа 

аймақтарда орын алған оқиғаларды, сондай-ақ көтерілісшілердің 
ұрыс қимылдары басқа да майданында азаматтық соғыстармен 

байланыстығын көрсетуге, олардың Түркістан майдандағы ұрыс 

қимылдары тікелей әсер ететінін қадағалауға көмектесті. Тарихи-
жүйелік әдіс көтерілісшілер ортақ мақсаттары мен жекелеген 

орталықтары (ошағы)бар, өзіндік ерекшеліктеріне тән 

қозғалысының біртұтас құбылысы ретінде зерттеуге мүмкіндік 
берді. 

Зерттеу шеңбері. Зерттеудің хронологиялық шеңбері ХХ 

ғасырдың      20-30-жылдар, большевиктер билікті басып алу  мен 
көтерілісшілер (басмашылар) қозғалысының басталу сәтінен бастап 

оқиғаларды жоюға байланысты соңғы ірі көтерілісшілер 

ошақтарына дейінгі кезеңді қамтиды. 
Қазіргі заманғы посткеңестік Орталық Азия, ол XIX-XX ғғ. 

алғашқы атауы Түркістан және онда орын алған Қызыл армияның 

бөлімдері мен көтерілісшілер (басмашылар) арасындағы ұрыс 
қимылдары негізгі оқиғалар аумақтық шеңберін қамтиды. Осы 

жұмыста өңір атауы Түркістан тарихи бірыңғай аумағы 1924 

жылыдың ұлттық республикасын ажыратуға дейін қолданылады. 
Бұл аумақ Қазақстанның (оңтүстік, оңтүстік-шығыс және оңтүстік-

батыс) үлкен бөлігін, сондай-ақ қазіргі Қырғызстан, Тәжікстан, 

Түрікменстан, Өзбекстан республикаларын қамтыды.  
Жұмыстың ғылыми жаңалығы-бүлікші құрылымдар мен 

кеңестік тұрақты әскерлер арасындағы көтерілісшілер 
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(басмашылар) қозғалысы мен соғыс қимылдарының пайда болу, 

даму тарихын кешенді зерттеу алғаш рет жүргізілді.  
Бұрын құпияланған мұрағаттық құжаттарды, осы тақырып 

бойынша ғылыми зерттеулерді, сол оқиғаларға қатысушылардың 

естеліктерін пайдалану, сондай-ақ тарихи оқиғаларды ұлттық 
басымдықтар мен мүдделер призмасы арқылы зерделеу Орталық 

Азиядағы бүлікші қозғалыстың жаңа тұжырымдамасын әзірлеуге 

мүмкіндік берді. Жұмыста алғаш рет жаңа зерттеу позицияларынан 
көтерілістің алғышарттары мен себептері, маңызды сипаттамалары, 

идеологиясы мен әлеуметтік базасы анықталып, жүйеленді, соғыс 

барысы баяндалды және талданды. Көтеріліс (басмашылық) 
қозғалысының тарихының жаңа (жетілдірілген) хронологиясы мен 

кезеңділігі ұсынылды. Сонымен қатар, қақтығыс тараптарының 
партизандық және қарсы партизандық тактикасының ерекшеліктері 

анықталды. 

Қорғауға шығарылатын ережелер: 

- көтеріліс (басмашылық) қозғалысы байырғы халықтың бір 

кездері Ресей империясының Орталық Азия аймағында жүргізген 

және большевиктердің билікті басып алуы жағдайында жалғасып 
жатқан жаулап алу, отарлау саясатына реакциясы ретінде пайда 

болды. "Әскери коммунизм" және одан әрі күштеп ұжымдастыру 

саясаты жағдайында жүргізілген большевиктік "қызыл террор" кең 
ауқымды көтеріліске тікелей түрткі болды; 

- көтеріліс (басмашылық) қозғалысы-большевиктер мен "қызыл 

террордың" билігі жағдайында Ресей әскери-отарлық үстемдігінің 
орнауына қарсы Орталық Азия халықтарының ұлт-азаттық 

қозғалыстарының жалғасы, большевиктер ресми түрде жариялаған 

еркін өзін-өзі анықтау құқығы үшін күрес, бірақ іс жүзінде олар 
империялық саясатты жалғастырды. Көтерілісшілер мен Кеңес 

өкіметі арасындағы қақтығыс "байлар мен кедейлер" арасындағы 

таптық күрестің бір түрі немесе Ресей аумағындағы азаматтық 
соғыстың бір бөлігі ғана емес, біздің ойымызша, Түркістан 

халықтарының тәуелсіздігі үшін соғыс болып табылады. Бұл 

жағдайда ресейлік большевизмнің соғысы билік, аумақтар, 
ресурстар үшін күрестің агрессивті сипатына ие болды. Орталық 

Азия халықтары үшін бұл соғыс жалғасып жатқан ұлт-азаттық 

күрестің кезеңі мен нысаны болып табылады; 
- стихиялық сөйлеу ретінде басталған бүлікшіл (басмашылық) 

қозғалыс одан әрі ұйымдастырушылық, идеология және саяси 
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мақсатқа ие болды - мемлекеттік білім құру. Біздің ойымызша, 

қозғалыс центрипеталды және прогрессивті сипатта болды және 
нәтижесінде Орталық Азияда жаңа мемлекеттің немесе 

Конфедерацияның пайда болуына әкелуі мүмкін; 

- көтерілісші (басмашылық) қозғалыстың негізгі қозғаушы күші 
Орталық Азияның байырғы тұрғындарының кең топтары болды. 

Қарулы күреске тек ауқатты топтар ғана емес, негізінен 

шаруалардың едәуір бөлігі, жергілікті жұмысшылар, батраки, 
қолөнершілер қатысты. Бұл большевиктік билікке қарсы халықтық 

қозғалыс болды, оның заңсыздығы замандастарына айқын көрінді;  

- қарсыласудың негізгі мазмұны Қызыл Армияның тұрақты 
емес бөлімшелеріне қарсы көтерілісшілердің тұрақты емес 

құрылымдарының белсенді әскери әрекеттері болды, олар басынан 
бастап халықтың қолдауымен типтік партизандық (халықтық) 

соғыс сипатын алды. Талданып отырған ұрыс қимылдарының 

барысы мен Түркістан майданы мен Орта Азия әскери округі 
әскерлерінің көтерілісшілердің партизандық тактикасы мен 

контрпартизандық іс-қимылдары олардың арнайы әскери іс-

қимылдардың қазіргі заманғы ұғымына ұшырайтындығын және бұл 
тарихи тәжірибені ҚР ҚК бөлімдері мен бөлімшелерінің 

жауынгерлік даярлығында пайдалануға болатындығын айғақтайды. 

Зерттеудің теориялық және практикалық маңыздылығы. 

Теориялық маңыздылығы диссертацияның ережелері мен 

нәтижелерін қазіргі заманның отандық және әскери тарихы 

бойынша ғылыми зерттеулер жүргізуде, соғыстар мен әскери 
өнердің тарихын зерттеуде, басмашылық пен Қызыл Армия 

арасындағы көтеріліс (басмашылық) қозғалысы мен ұрыс 

қимылдарының тарихын ғылыми әзірлеу, жүйелеу және талдау 
үшін пайдалану болып табылады. Орталық Азия басмашылығының 

эволюциясын, сондай-ақ 1918-1931 жылдардағы тұрақты әскерлер 

(арнайы іс-қимылдар) мен тұрақты емес құралымдар (партизандық 
іс-қимылдар) күресінің тарихын зерделеу бүлікші қозғалыс туралы 

ғылыми және объективті ұғымды қалыптастыруға ықпал ететін 

болады. 
Зерттеу материалдарын әскери оқу орындарына арналған 

оқулықтар мен оқу құралдарын, сондай-ақ ХХ ғасырдағы Орталық 

Азия тарихы бойынша түрлі еңбектерді жазу кезінде пайдалануға 
болады. Сонымен қатар, диссертацияның ережелері мен 

қорытындылары университеттер үшін оқулықтар мен оқу 
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құралдарын дайындауда және оқу пәндерінің тақырыбы мен 

мазмұнын толықтыра отырып, тікелей оқу процесінде пайдалы 
болуы мүмкін.   

Зерттеудің практикалық маңыздылығы зерттеу нәтижелерін 

ғылыми және педагогикалық практикалық қызметте, ұлт-азаттық 
күрестің тарихы мәселелерін одан әрі дамытуда, сондай-ақ әскери 

қызметшілерді патриоттық тәрбиелеуде, мемлекеттік-құқықтық 

даярлықта қолдануға болатындығында. 
Зерттеу көздері. Диссертациялық зерттеудің дереккөздік 

базасы: біріншіден-қазақстандық және ресейлік мұрағаттардың 

қорларынан алынған деректі дереккөздерден; екіншіден – 
жарияланған еңбектер мен зерттеулерден; үшіншіден-

естеліктерден, оқиғаларға тікелей қатысушылардың естеліктер 
жинақтарынан тұрды.  

Жұмыста ҚР орталық мемлекеттік мұрағатының (ҚР ОМ), ҚР 

Президенті Мұрағатының (ҚР па), Ресей мемлекеттік әскери 
мұрағатының (РМВА) және Ресей Мемлекеттік әлеуметтік-саяси 

тарих мұрағатының (РМХАС) материалдары пайдаланылды. Ресей 

мұрағаттарына кіру жоғарыда аталған мұрағаттардың веб-
порталдары арқылы өтінімдер арқылы жүзеге асырылды.  

Орталық мемлекеттік архивтің № 141, 5 қорларындағы, сондай-

ақ Президент Архивінің № 139, 141, 48н қорларындағы 1929-1931 
жылдардағы Қазақстан аумағындағы көтерілістерді басу туралы 

ВКП(б) Қазкрайкомының және басқа да мемлекеттік органдардың 

қорларынан көптеген құжаттар алдық және талдадық. 
Диссертацияның қайнар көзі базасының ең кең және маңызды 

бөлігі сол кезеңдегі саяси және мемлекет қайраткерлерінің 

жарияланған еңбектері және Түркістан майданында қызмет еткен 
ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы әскери қайраткерлердің әскери-

теориялық және әскери-тарихи зерттеулері болды, онда 

көтерілісшілер қозғалысы туралы объективті ақпарат көп болды. 
Маңызды дереккөздер сонымен қатар Қызыл Армия бөлімдері мен 

құрамаларының Тарихи тұжырымдары мен очерктері болып 

табылады. Біздің зерттеуіміздің бастапқы негізін сол кезеңдегі 
тарихи оқиғалардың қатысушылары мен куәгерлерінің естеліктері 

мен естеліктері толықтырады.  

Диссертацияны апробациялау. Диссертациялық жұмыстың 
негізгі мазмұны, оның теориялық ережелері, тұжырымдары мен 

ұсынымдары 9 ғылыми мақалада көрініс тапты, олардың 6-ы 
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Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім 

және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету Комитеті ұсынған 
басылымдарда, 2-уі халықаралық конференция материалдарында 

және 1-уі жабық басылымда жарияланды. Авторлық құқықпен 

қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізіліміне 
мәліметтерді енгізу туралы 2 куәлік алынды. 

Диссертация құрылымының қысқаша сипаттамасы. 

Диссертациялық жұмыс кіріспеден, үш бөлімнен, қорытындыдан, 
пайдаланылған әдебиеттер тізімінен және алты қосымшадан 

тұрады. 

Диссертациялық жұмыста келесі ғылыми нәтижелер 

алынды. 

Бірінші ғылыми нәтиже - Орталық Азиядағы бүлікші 
(басмашылық) қозғалыстың пайда болуының алғышарттары мен 

себептері, мәні, Әлеуметтік және идеологиялық негіздері 

анықталды. 
Зерттеу көрсеткендей, Орталық Азиядағы бүлікші 

(басмашылық) қозғалыстың қалыптасуы мен дамуының 

алғышарттары Ресей империясының аймақты жаулап алуы мен 
отарлауы кезеңінде қаланды. Жаңа билік аймаққа қару-жарақпен 

келді және күшпен отырғызылды. Орталық Азия барлық отарлық 

державалар басқа елдердің аумақтарын басып алуға ұмтылған 
себептермен Ресей империясын қызықтырды. Бұл аймақтың 

стратегиялық жағдайы, Пайдалы қазбаларды игеру, 

ауылшаруашылық шикізаты, артық халықты колонияға көшіру, 
арзан жұмыс күшін пайдалану, өнеркәсіптік тауарлар нарығы және 

т.б. 

Бұл отарлау және одан кейінгі катаклизмдер (Бірінші 
дүниежүзілік соғыс, революциялар, Ресейдегі Азаматтық соғыс) 

Дала өлкесінде және Түркістанда саяси негізделген ұлттық 

қозғалысты тудырды. Дағдарыс пен жақындап келе жатқан апаттың 
көріністерінің бірі болашақ басмашылық қозғалыстың жаршысы 

болған 1916 жылғы ірі Орталық-Азиялық көтеріліс болды. Бүкіл 

байырғы халықтың басты идеясы ұлттық интеллигенция 
(джадидтер) қалыптастырған ұлттық-аумақтық автономия идеясы 

болып табылады. Дала өлкесінде бұл идеялардың білдірушісі 

"Алаш" партиясы, Түркістанда – "Шура-и-ислам" және "Шура-и-
Улема"партиялары болады. 
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Алайда, 1917 жылдың қазан айында Түркістанда билікті басып 

алған Түркістан большевиктері автономия беру туралы мәселені 
қарастырудан үзілді-кесілді бас тартып, жергілікті халықтың 

өкілдерін өз үкіметінің құрамына қоспай, ұлттық мәселенің 

шиеленісуіне ықпал етті. Сонымен қатар, Ресейде басталған 
Азаматтық соғыс жағдайында Түркістан большевиктері мұсылман 

халқын азық-түлікпен қамтамасыз етуді тоқтатты, "соғыс 

коммунизмі"саясатын дамыта отырып, нан мен мақта 
монополиясын жариялады. Нәтижесінде Түркістан азық-түлік 

дағдарысы мен жаппай аштықты қамтыды. Билікті басып алған 

Түркістан большевиктерімен қарулы күреске тікелей серпін Қоқан 
қаласын жаппай қырып-жою және тонаумен бірге жарияланған 

Түркістан (Қоқан) автономиясының жойылуы және одан кейінгі 
"қызыл террор" болды.  

Большевиктік билік байырғы халықты қорқыту үшін ату, 

кепілге алу, тұтқындау, депортациялау жүйесін кеңінен және 
жаппай қолдана бастады. Сонымен қатар, Қызыл гвардия мен 

Қызыл армия бөлімдерінің тонау әрекеттері арқылы аймақтың 

күйреуі болды.  
Осылайша, көптеген деректер мен материалдарды зерттеу 

негізінде, біз "басмашылық" деп аталатын Кеңес өкіметінің 

орнатылуына, оның өктемдігі мен террорына қарсы Орталық 

Азия халықтарының жаппай наразылық, отаршылдыққа 

қарсы, ұлт-азаттық қозғалысының әскери, бүлікші қанаты 

болып табылады деген тұжырым жасадық. 

Басмашылық қозғалыстың ұлт-азаттық сипатын оның мәнін, 

әлеуметтік базасын және идеологиялық негізін көрсететін біз 

анықтаған кейбір негізгі сипаттамалар дәлелдейді: 
1) қозғалыстың бастаулары мен тамыры революцияға дейінгі 

кезеңге кетеді, олар әлеуметтік-саяси шындықпен, атап айтқанда, 

өңірдің отарлық жағдайымен байланысты.  
2) байырғы халықтың күресі кеңес өкіметіне қарсы стихиялық 

сөйлеу ретінде басталып, кейіннен белгілі бір ұйымшылдық алды 

және Орталық Азияда тәуелсіз мемлекеттік білім құру мақсатында 
жүргізілді. Көтерілісшілер қозғалысының жетекшілері мен 

идеологтарының "Түркістан мемлекетінің" болашағына қатысты 

әртүрлі көзқарастарына қарамастан, бастысы бұл мемлекет 
кеңестік, большевиктік Ресейден тәуелсіз болуы керек еді. 

Көтерілісшілер мен Кеңес өкіметі арасындағы қақтығыс "байлар 
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мен кедейлер" арасындағы таптық күрестің бір түрі немесе Ресей 

аумағындағы азаматтық соғыстың бір бөлігі ғана емес, біздің 
ойымызша, Түркістан халықтарының тәуелсіздігі үшін соғыс болып 

табылады. Бұл жағдайда ресейлік большевизмнің соғысы билік, 

аумақтар, ресурстар үшін күрестің агрессивті сипатына ие болды. 
Орталық Азия халықтары үшін бұл соғыс жалғасып жатқан ұлт-

азаттық күрестің кезеңі мен нысаны болып табылады. 

3) қозғалыстың бірыңғай идеологиялық платформасы ұлттық 
азаттық үшін күрес болды. Басмашылық идеологиясының өзіне тән 

белгілері антисоветизм және қалыпты ұлтшылдық болды. 

Көтерілісшілердің бірігуінің негізі түркі қауымдастығы және 
исламға тиесілі болды. 

4) Кеңес өкіметіне қарсы күресте көтерілісшілер де 
большевиктердің дінге қарсы саясатына реакция ретінде және 

жақтастарын тарту үшін кәпірлерге қарсы "қасиетті соғыс" 

ұрандарын қолданды. Бірақ бұл факт басмашылардың Ресейдің "ақ" 
кеңеске қарсы қозғалысымен тактикалық одаққа кіруіне кедергі 

болмады.  

5) басмашылық қозғалыстың негізгі қозғаушы күші, әсіресе 
оның даму шыңында (1918-1925 жж.), байырғы халықтың кең 

топтары болды: шаруалардың едәуір бөлігі, қолөнершілер, 

жергілікті жұмысшылар, батраки, этникалық және рулық элита. Бұл 
большевиктік отаршылдық құлдық пен езгіге қарсы шынайы 

халықтық қозғалыс болды. Басшылар, дала командирлері 

(курбаштар) ретінде ақсүйектер, рулық ақсүйектер өкілдері де, 
дехкан ортасынан келген иммигранттар да өнер көрсетті. 

Қозғалыстың идеялық шабыттандырушылары ұлттық 

интеллигенция өкілдері (джадидтер) және мұсылман дінбасылары 
(улема, кадимистер) болды.  

6) 1918-1931 жылдардағы Орталық Азиядағы қарулы күрестің 

азаматтық соғыс ерекшеліктері болды. Большевиктер Орталық 
Азия қоғамында әлеуметтік (таптық) қайшылықтарды бөлуге және 

тереңдетуге тырысты.  Большевиктер аймақта Кеңес өкіметін 

орнатуға қатысқан байырғы тұрғындардың бір бөлігін өз жағына 
тарта алды. 1920 жылдардың басынан бастап" ұлттық кадрлар " деп 

аталатындар мемлекеттік органдарға және Қызыл армиядағы 

қызметке кеңінен тартыла бастады. Басмашылық қозғалысты 
басуға және жоюға жергілікті тұрғындардан арнайы құрылған 

кеңестік ұлттық әскери құрылымдар қатысты. 
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Екінші ғылыми нәтиже - қарулы күрестің ошақтық дамуы бар 

Қызыл Армияның тұрақты емес бүлікші құрылымдары мен 
бөлімдері арасындағы ұрыс қимылдары жалпыланып, талданды. 

Зерттеу негізінде Қарулы қарсылықтың кезеңдері мен негізгі 

ошақтары анықталды.  
Біздің ойымызша, Орталық Азиядағы байырғы көтерілісшілер 

мен кеңестік қарулы күштер арасындағы күресті екі кезеңге бөлуге 

болады: 
Бірінші кезең 1918 жылғы ақпанда Түркістан (Қоқан) 

автономиясын талқандаумен басталып, 1928 жылғы маусымға 

дейін, түрікмен басмашылығының жетекшісі Джунаидхан КСРО 
аумағынан кеткенге дейін әртүрлі қарқындылықпен жалғасты. 

Орталық Азиядағы өз билігін кеңейту, сондай - ақ көтерілісшілер 
қозғалысын толығымен оқшаулау және жеңу мақсатында 

большевиктік режим өзінің кеңеюін тәуелсіз мемлекеттерге-Хиуа 

хандығына (Хорезм) және Бұхара Әмірлігіне таратты, нәтижесінде 
олардың аумақтары да жаппай қарулы қарсылыққа ие болды. Осы 

кезеңде көтерілісшілер қозғалысының үш негізгі ошағы болды – 

Ферғана, Хорезм және Бұхар-Самарқанд. Көтерілісшілердің 
әрқайсысының өз шығу тегі, аймақтық жағдайлары, ерекшеліктері 

мен даму кезеңдері болды.  

Екінші кезең 1929 жылдың қыркүйегінен бастап Тахтакупыр 
көтерілісі басталған 1931 жылдың қазанына дейін, Түрікмен КСР-

дегі көтерілісшілердің соңғы ірі топтары басылған уақытты 

қамтиды.  
Осы кезеңде Кеңес өкіметі РККА мен ОГПУ-дың тұрақты 

әскерлерін қолдана отырып, басуға мәжбүр болған Орта Азия 

халықтарының бүлікші ұлт-азаттық қозғалысының үш негізгі 

ошағы анықталды. 

Алғашқы ошағы 1929-1931 жылдары Қазақ АКСР-де ресми 

кеңестік құжаттарда "басмашылық"деп аталған күштеп 
ұжымдастыруға қарсы көшпелі қазақ халқының жаппай 

көтерілістері болған наразылық қозғалысы болды. 

Басмашылықтың екінші және ең үлкен ошағы 1931 жылы 
Түрікмен КСР, атап айтқанда Қарақұм шөлінің кең аумағы болды.  

Кеңеске қарсы қарсылықтың үшінші ошағы Ауғанстанмен 

шектесетін бұрынғы Бұхара әмірлігінің аумағы болды, онда өткен 
жылдары ондаған мың көтерілісшілер отбасыларымен және 
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шаруашылығымен қоныс аударды. 1931 жылы бұл аумақ тәжік 

және Өзбек КСР екі одақтас республикаларының құрамына кірді.  
Барлық көтерілістер аяусыз болды және қысқа мерзімде Кеңес 

өкіметі күшейіп келе жатқан Кеңес Қарулы күштері мен жазалау 

органдарына сүйенді.   
Қазақстанда 1929 жылдың күзінен бастап 1932 жылға дейін 

барлығы 380-ге жуық көтерілістер мен шаруалар толқулары 

болды, олар 80 мыңнан астам адамды қамтыды, тек ірі 
көтерілістерге қатысқаны үшін ОГПУ үштігінің шешімімен 5551 

адам сотталды, оның ішінде 883-і атылды.  

Өз сипаты бойынша Қазақстанда бейбіт те, қарулы да сөз 
сөйлегендер болды. Мазмұны бойынша олар не аудан 

орталықтарына шабуылдардан, әскерлермен және коммунистік 
отрядтармен белсенді шайқастардан тұратын қарулы сөз сөйлеулер, 

не ОГПУ әскерлерімен және шекара әскерлерімен белсенді 

жауынгерлік іс-қимылдармен бірге Қарулы қоныс аударулар, не 
билікке қарсы іс-қимылда көрсетілген бейбіт сипаттағы акциялар 

болды, бірақ Қарулы сөз сөйлеу түрінде басылды.  

Көтерілісші шаруалардың мақсаты: көшпелі қоғамды күшпен 
ұжымдастырудың халыққа қарсы, бүлдіргіш саясатын тоқтата тұру, 

тәркіленген мал мен мүлікті қайтару, қалыпты өмір сүру үшін 

жағдай жасау, аудандық және ауылдық билік өкілдерінің 
озбырлығын тоқтату, діни жораларды орындауға кедергі келтірмеу 

болды. Көтерілісшілер жариялаған бірқатар ұрандар және олардың 

басшыларының өтініштерінің мазмұны көтерілісшілердің Кеңес 
өкіметін, оның саяси жетекшілерін жоюға деген ұмтылысын 

көрсетеді. Барлық жерде өз ортасынан бүлікші басшылар-

командирлер (хандар) сайланды.  
Қазақстандағы "басмашылық" қозғалысының жолын кесу Кеңес 

өкіметінің күштеп ұжымдастыру саясатының белсенді түрде 

жалғасуына және халықтың жадында "Ашаршылық" ретінде қалған 
жаппай ашаршылық орын алуына әкелді.  

1931 жылы жаппай көтеріліс қозғалысы басылғаннан кейін 

Орталық Азия республикаларында билік үшін нақты қауіп 
төндірмейтін шағын және шашыраңқы топтар қалды. Басмашылық 

орталығы шетелге көшті, сол жерден көтерілісшілер кеңес 

аумағына мезгіл-мезгіл рейдтер жүргізді. 
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Үшінші ғылыми нәтиже - бүлікші тұрақты емес құрылымдар 

мен Қызыл армия бөлімдерінің әскери әрекеттерін жүргізу 
тәжірибесі жинақталған. 

Орталық Азиядағы байырғы бүлікші азаттық қозғалысы мен 

Кеңес мемлекетінің қарулы күштері арасындағы ұрыс ұзақ тарихи 
жолдан өтіп, түрлі өзгерістерге ұшырады. Соғыстың негізгі 

мазмұны тұрақты емес және тұрақты әскерлердің қарама-

қайшылығы болды. Өзінің табандылығы, шиеленісі мен ұзақтығы 
бойынша Орталық Азия көтерілісшілер қозғалысы "кеңес 

империясы"аумағындағы көтерілісшілердің қандай да бір басқа 

күресімен ешбір салыстыруға келмейді. Кеңес әскерлері Түркістан 
аймағында соғыс жүргізудің ерекше тактикасы мен әдістерін 

қолданған көптеген топтардың ауыр және ұйымдасқан 
қарсылығына тап болды. Ауған соғысы кезінде (1979-1989 жж.) 

моджахедтер басмашылық қозғалыстың күрес тәжірибесін негізге 

алады. Қазіргі тілмен айтқанда, басмашы көтерілісшілер Кеңес 
әскерлеріне қарсы "асимметриялық соғыс" жүргізді. Бұл 

асимметричность, жобаны іске партизанской тактика, ол өз 

тармақшасында, сатып алынатын тауарларға: 
- ұсақ әскери гарнизондарға, тылдық жасақтар мен 

колонналарға, бекеттерге, күзет орындарына, коммуникацияларға, 

шаруашылық объектілеріне кенеттен шабуыл жасаған саны аз 
топтар мен отрядтардың (10 және одан да көп адам) іс-әрекеттері. 

Топтар мен отрядтар 1000 адамға дейін және одан да көп көптеген 

құрылымдарға біріктірілуі мүмкін;  
- маневрлік жауынгерлік топтардың партизан соғысының 

шабуылдарын, рейдтерін және басқа да тактикалық іс-қимылдарын 

ұйымдастыру және өткізу;  
- шабуыл жасалғаннан кейін бүркемелеуді сақтау және 

шашырау; 

- кеңес әскерлерімен тікелей қақтығыстардан аулақ болу. 
Ерекше жағдай гарнизондарға шабуыл жасау және көтерілісшілер 

жаудың күштерінен едәуір асып кеткен сәттері болды, бұл кейде 

фронтальды шайқастарға мүмкіндік берді. Бұл жағдайда бүлікші 
құрылымдардың іс-қимыл тактикасы тұрақты әскерлердің іс-

әрекеттеріне жақындады; 

- кеңес әскерлері жоқ аудандарға бақылау орнату. Қол 
жетпейтін жерлерде (биік таулы алқаптар мен шөлді аудандар) 
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орналасқан бұл "Партизан" аудандары ұзақ уақыт бойы кеңес 

өкіметінен босатылды. 
Көтерілісшілердің жауынгерлік әрекеттері келесі жалпы 

белгілермен сипатталды:  

- кенет болуға ұмтылу; 
-күштер мен құралдардың арақатынасын, жедел-тактикалық 

жағдайдың барлық жағдайларын талдаумен; 

- жауынгерлік іс-қимылдарды жан-жақты дайындау;  
- буктураларды жаппай пайдалану, жолдарды, көпірлерді бұзу 

арқылы түрлі кедергілер жасау; 

- әр түрлі ақпарат көздерін қолдана отырып, жақсы 
дайындалған барлау (халық арасында, сондай-ақ армия мен 

мемлекеттік мекемелердің антисоветтік элементтері);  
- шаруашылық жұмыстарды, көлік қатынасын бұзу бойынша 

диверсиялық акциялар өткізу; 

- әскери бекеттерге, шаруашылық және саяси объектілерге 
шабуыл жасау арқылы. 

Осылайша, көтерілісшілердің салыстырмалы түрде аз әскери 

мүмкіндіктерімен партизандық тактика негізінде бүкіл операциялар 
сәтті жүзеге асырылды, оны тиімді "асимметриялық" жауап ретінде 

сипаттауға болады. Күштер мен әскери тәртіптің жетіспеушілігі 

ұтқырлықты, жылдамдықты, тосынсый мен батылдықты толтырды. 
Әскери басшылықты негізінен ақсүйектер мен шаруалар ортасынан 

шыққан командалық құрам жүзеге асырды.  

Қызыл Армияның Орталық Азия халықтарының күшті 
көтерілісшілер қозғалысын жеңуі, ең алдымен, большевиктік 

Қызыл Армияның үлкен әскери артықшылығының (сандық және 

сапалық) арқасында қол жеткізілді. Орталық Ресейден Қызыл 
Армияның тұрақты, жеткілікті тәртіптелген және ең бастысы, 

көптеген және жақсы қаруланған бөлімдері Түркістан Кеңес 

республикасының байырғы халқын қорқытқан Қарулы 
құралымдарының орнына келді. Көтерілісші дала командирлеріне 

көбінесе патша армиясында қызмет еткен Қызыл Армияның кәсіби 

және тәжірибелі командирлері қарсы болды. Қызыл Армияның 
сарбаздары мен офицерлерінің көпшілігі екі соғыстың - бірінші 

дүниежүзілік соғыстың және азаматтық соғыстың шайқастарында 

дайындалған және дайындалған ардагерлер болды.  
Жауынгерлік формалар "классикалықтан" айтарлықтай 

ерекшеленетін кейбір белгілермен сипатталды және олардың 
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ерекшеліктері, бағыты мен мәні бойынша осы анықтаманы 

заманауи түсіндіруде арнайы әрекеттер қатарына жатқызылуы 
мүмкін. 

Осылайша, соғыс қимылдарының нәтижесінде көтерілісшілер 

(басмашылар) қозғалысы жеңілді. Көтерілісшілер көбінесе 
жойылды, бір бөлігі репрессияға ұшырады, аз бөлігі шетелге қоныс 

аударды. Олар өздерінің басты мақсаты – Тәуелсіздікке қол жеткізе 

алмады. Түркістан тәуелсіздігі үшін болған соғыстың басты 
қорытындысы Орталық Азияның Кеңестік Ресей құрамына 

түпкілікті кіруі және Ресей большевиктік партиясының билікте 

орнауы болды. 1918 жылдан 1931 жылға дейін созылған соғыстың 
салдары аймақ халықтарының саяси және әлеуметтік-

экономикалық өмірінің барлық салаларында түбегейлі көрінді. 
Орталық Азия Орталық Азияны әлемдік қоғамдастықтан толық 

оқшаулауды білдіретін жаңа кеңестік тоталитарлық "империяның" 

бір бөлігі болды. Экономика толығымен жойылды және оны 
қалпына келтіру үшін көптеген жылдар қажет болды. 

"Эксплуатациялық" сыныптарды жою саясатының арқасында 

халықтың әлеуметтік құрылымы түбегейлі өзгерді. Этностардың 
Елеулі көші-қоны мен орын ауыстыруы орын алды. Босқындардың 

көп бөлігі басқа елдерде болды. Өлген бүлікшілердің саны тіпті 

шамамен есептелмейді, тек бүлікшілерді қолдаған бейбіт 
тұрғындармен бірге ол миллион санмен есептелетіні анық. 

Оқшаулану, зиялы қауым мен дінбасыларға қарсы қуғын-сүргін 

салдарынан өңір халықтарының мәдени дамуы ауыр зардаптарға 
душар болды. 

Сонымен бірге, Орталық Азиядағы жаппай азаттық 

қозғалысына тап болған большевиктер "әлемдік революцияны" 
көрші Ауғанстанға, Үндістанға, Қытайға және Иранға тарату 

жоспарларынан бас тартты. Сонымен қатар, көтерілісшілер 

қозғалысы Орталық Азия қоғамының белгілі бір оянуы мен саяси 
дамуына ықпал етті. КСРО-ның большевиктік басшылығы үздіксіз 

көтерілісшілер қозғалысына қатты алаңдады, ең бастысы, 

"басмашылық қозғалыс" жағдайында тәуелсіздік үшін күресте 
әртүрлі әлеуметтік топтар мен әртүрлі ұлттардың бірлігі көрсетілді. 

Орталық Азия халықтарының дербестігі мен бірлігіне деген 

ұмтылысты тіпті көптеген ұлттық партия жетекшілері де көрсетті.  
Аймақтағы кеңес өкіметін нығайту үшін 1924 жылдың 

қыркүйегінде "Орта Азияны ұлттық негізде межелеу"деп аталды. 
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Негізгі идеологиялық және саяси қарсылас - бүлікші қозғалыспен 

күресу мүдделерінен туындаған бұл шебер ойластырылған акция 
большевиктер империялық саясатқа және "бөлісу және 

жеңу"принципіне деген адалдығын тағы бір рет растады. Кеңестік 

Орталық Азия республикаларының егемендігі мен тәуелсіздігі 
болмаған кезде олар КСРО-ның әкімшілік-экономикалық 

аудандарының деңгейіне дейін төмендетілді, олар шикізат 

Қосымшаларының рөлін анықтады. Ғасырлар бойы біртұтас 
геосаяси кеңістік қалыптасқан Орталық Азия этникалық белгілері 

бойынша жасанды түрде бөлінді. 

Жоғарыда айтылғандардың негізінде зерттеу мақсатына қол 
жеткізілді деп айтуға болады - бүлікші (басмашылық) құрылымдар 

мен Қызыл Армия бөлімдері арасындағы Әскери іс-қимылдардың 
тарихи тәжірибесі жинақталған. 

Біздің ойымызша, көтерілісшілер қозғалысының тарихын 

зерттеу дәл зерттеуге лайық, өйткені бұл большевиктік террорға 
қарсы біртұтас майдан ретінде әрекет еткен Орталық Азия 

халықтарының біріккен күресі болды. Кеңес өкіметін орнату 

кезеңінде біздің халықтарымыздың бірлескен күресінен сабақ алу 
қажет. Сол тарихи кезеңде біздің туыстас халықтарымыз, олардың 

үздік өкілдері бірлік пен еркіндікті жоғалтпауды жақтады.  

Өз өмірін бостандық үшін құрбан еткен адамдарды құрметтеу 
және олардан саяси бандитизм ретінде "басмашылықтың" ғылыми, 

идеологиялық, қорлайтын стигмасын алып тастау маңызды. 

Ғылыми зерттеулерде, академиялық және мектеп оқулықтарында 
Кеңес өкіметіне қарсы көтеріліс (басмашылық) қозғалысын барлық 

Орталық Азия халықтарының ұлт-азаттық қозғалысының маңызды 

кезеңі ретінде анықтау қажет. 


